Adoptieregels
● Het dier niet afstaan of onbeheerd achterlaten zonder APASA vooraf op de hoogte te stellen, als ze om wat voor reden dan
ook niet langer voor het dier kunnen zorgen of het niet langer kunnen onderhouden.
● Om onderdak te bieden en te voorzien in de behoefte van het dier volgens de richtlijnen van APASA.
● Om veterinaire behandeling te behouden voor ziekte of letsel.
● Gebruik het dier niet voor de fok.
● Om het dier te steriliseren, indien dit nog niet is uitgevoerd, tenzij de dierenarts heeft geadviseerd dat dit schadelijk zou zijn
voor het dier.
● Om ervoor te zorgen dat de naam, het adres en/of het telefoonnummer correct worden weergegeven op de halsband of het
label van de hond ter identificatie en het inbrengen van de Microchip, in overeenstemming met de wet.
● De politie en APASA op de hoogte stellen als het dier zoekraakt of verdwijnt, indien mogelijk binnen de eerste 24 uur.
● Om een geautoriseerd lid van APASA toe te staan het dier in zijn/haar nieuwe huis te bezoeken om te controleren of het dier
zich heeft aangepast aan het gezin, wanneer APASA een dergelijk bezoek noodzakelijk acht.
● Om het dier regelmatig mee te nemen voor wandelingen en het niet vast te laten ketenen tenzij het absoluut noodzakelijk is.
● De voorwaarden van deze adoptie hebben gelezen en zich ertoe verbinden om te voldoen aan de voorwaarden van deze
adoptie zoals gespecificeerd in dit contract.
● De nieuwe eigenaar heeft het recht om het dier terug te brengen en het voor het dier betaalde geld terug te vorderen binnen
10 dagen na de adoptie – altijd wanneer de Microchip niet op naam van de nieuwe eigenaar is uitgegeven.
● Inbegrepen in de adoptieprijs zijn: 2 vaccinaties voor puppy's en de rabiësvaccinatie, of de jaarlijkse rabiësvaccinatie – en
een bloedanalyse (indien nog niet verstrekt), de microchip en het Europees paspoort. Ook inbegrepen is een gratis consult
met de dierenarts van APASA binnen de eerste 10 dagen na de datum van adoptie.
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